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Resumo 

 
Ressaco é o nome regional atribuído a uma morfologia acanalada e fechada a montante que se 

desenvolve por anexação de uma barra latera. Esse processo ocorre associado a uma ilha ou à margem do 
rio. O trabalho foi desenvolvido no Alto rio Paraná, região de Porto Rico – PR, com o fim de caracterizar o 
ressaco em sua dimensão, morfologia e sedimentológicas, bem como sua importância no sistema fluvial, já 
que esse tipo de formação se dá pela anexação de barras, e é de suma importância na evolução de ilhas 
alongadas, uma característica comum de ilha que encontramos no Rio Paraná. Além disso, entender sua 
relação granulométrica barra e ressaco, onde foi encontrada predominantemente a mesma fração. 
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1. Introdução 
 

Os canais fluviais e as paisagens terrestres são moldados por fenômenos naturais, 
como os processos fluviais, que envolvem a erosão, transporte e deposição de sedimentos 
(SUGUIO & BIGARELLA, 1990). Segundo Christofoletti (1981), os rios funcionam como 
canais de escoamento, sendo que o escoamento fluvial faz parte integrante do ciclo 
hidrológico e a sua alimentação se processa através das águas pluviais superficiais e 
subterrâneas. 

Ressaco constitui-se de um canal com água que se desenvolve entre a barra de 
anexação e a ilha fluvial. O ressaco une-se ao fluxo do rio por uma abertura a jusante, 
mantendo-se fechado a montante.   

Pode-se dizer que o ressaco é uma consequência do processo de anexação de 
barras (Stevaux et al., 2009), e que, tanto o ressaco como o processo de anexação de 
barras fazem parte do processo de formação de grande parte das ilhas do rio Paraná, 
principalmente nas ilhas com características alongadas. 

A barra anexada lateralmente desenvolve-se próximo às margens do rio e das ilhas, 
por consequência da velocidade do fluxo que cai. Esse processo ocorre por ser um setor 
com baixa energia e pelo acumulo de sedimentos depositado. Essas barras têm morfologia 
mais alongadas que as barras centrais. 

As barras fluviais são formas semi-submersas que estão associadas à 
disponibilidade de sedimentos que são controlados pelo fluxo e a profundidade (BRIDGE, 
2002). A dificuldade de se estudar as barras é pela sua facilidade de serem completamente 
erodidas em pouco tempo. As barras fluviais no alto rio Paraná são de grande porte e suas 
formas e dimensões mudam constantemente ao longo dos anos, e são constituídas por 
depósitos arenosos (SOUZA FILHO, 1993; SANTOS 1991).  

O Rio Paraná é o segundo maior rio em extensão da América do sul, com 4.880 km 
de extensão, contados de sua nascente na cabeceira do rio Grande e sua bacia abrange 
uma área de 2,5 milhões de km² (Orfeu & Stevaux, 2002). Em seu percurso o rio Paraná 
passa por três países: Brasil, Argentina e Paraguai. 

O ressaco, por ser um ambiente de características mistas lótico-lêntico é de suma 
importância não apenas para a ecologia fluvial como na formação de ilhas no rio Paraná. 
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Apesar disso, este ambiente tem recebido pouca atenção dos pesquisadores, 
principalmente no tocante às suas características morfológicas, hidrológicas e limnológicas. 
O trecho da região de Porto Rico – PR, foi escolhido pela alta presença de barras fluviais, 
e pelo processo de anexação da mesma, um processo visível nessa região. Este trabalho 
propôs apresentar os ressacos da ilha Santa Rosa como um importante ambiente fluvial do 
Alto Rio Paraná –PR, e estabelecer as características morfométricas, e características 
sedimentológicas do ressaco. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Foi necessário o uso da literatura existente e mapeamento com imagens de satélite 

fotografias aéreas; Trabalho de campo, afim de determinar os parâmetros morfológicos dos 
ressacos (profundidade, comprimento, seção transversal); compositivo (textura, 
composição do material de fundo); evolutivo (estágio de desenvolvimento); Laboratório: 
análises texturais, compositiva (conteúdo de matéria orgânica, etc.). 

O trabalho de campo foi realizado no dia 23/05/2015, no alto rio Paraná, trecho de 
Porto Rico - PR.  Os pontos de coleta sedimentar foram escolhidos a montante, intermédio 
e a jusante das barras e do canal fechado da Ilha Santa Rosa (Figura 1). As amostras de 
fundo foram coletadas de acordo com a metodologia adaptada de Carvalho (1994), e o 
material foi analisado no Laboratório de Sedimentologia do GEMA/UEM pelo método 
textural por peneiramento, assim como as amostras coletas nas barras laterais (SUGUIO, 
1973). 
 

 
Figura 1- Pontos de coleta na Ilha Santa Rosa. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 A área de estudo está localizada no Rio Paraná e tem como objeto de estudo a ilha 
Santa Rosa, que apresenta características de anexação de barra tanto em sua margem 
esquerda quanto na direita. O trecho em que a ilha está disposta consiste em uma área de 
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três conjuntos de ilhas, sendo elas a ilha Floresta e Japonesa, com mais de 30 km de 
extensão, a ilha Mutum com 16 km, e por último a ilha Carioca, com aproximadamente 6 
km de extensão. As ilhas alongadas no Rio Paraná mantém essa característica morfologica 
justamente pelo processo de anexação das barras laterais às ilhas, e no decorrer desse 
processo ao longo dos anos, acabam deixando sua “herança” em registros. Esses registros 
são identificados nas ilhas pelas cavas ou linhas alongadas ou lagos no decorrer de toda a 
ilha (Figura 2). 
 

 
Figura 2 - Cavas ou linhas alongadas em toda a superfície da Ilha Mutum (A); Ressaco em processo de 

anexação na margem direita da Ilha Porto Rico (B). 
Fonte: Google earth, adaptada pela autora. 

 
Nesse trecho o rio tem padrão multicanal com ilhas alongadas, barras de diferentes 

tipos como: central, lateral de desembocadura e de anexação. Associado a ilhas e a 
margens encontram-se os ressacos que serão abordados nesta pesquisa. É nesse 
ambiente que será desenvolvido este trabalho. 

Para que o ressaco seja formado, ele passará por algumas fases, sendo uma delas 
a interrupção do fluxo entre a barra e a ilha, esse processo acontece a montante da barra 
na parte lateral, onde ela será fechada juntando-se a ilha, isso ocorre por conta do acumulo 
de sedimentos mais grosseiros e pelo material de vegetação da ilha, como troncos e galhos, 
ou seja o canal é fechado a montante do rio e aberto na jusante. Por ele ser fechado a 
montante é considerado um ambiente lêntico, sem fluxo, mas com conexão ao rio. Esse 
tipo de feição pode ser encontrada em rios de grande porte, como no caso do rio Negro, 
Madeiro, Amazonas, além do rio Paraná. 

 A gênese das barras de coalescência está ligada à formação de zonas de sombra, 
onde a velocidade da corrente é menor, ocasionada, provavelmente, pela barragem que as 
ilhas fazem no fluxo principal do canal. Desta forma, as ilhas atuariam como obstáculos 
naturais ao fluxo, ocasionando o desvio do fluxo principal, deixando atrás de si, uma zona 
com menor capacidade de transporte, onde se propicia a formação das barras (Santos et 
al., 1992). 

As barras centrais são desenvolvidas isoladamente na parte central do canal 
principal ou secundário, isso ocorre a partir de ondas-de-areia que emergem em nível médio 
(Santos et al., 1992). A superfície emersa da barra apresenta topografia plana, mas com a 
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presença de dunas arenosas alternadas por áreas empoçadas com deposição de argila 
(Figura 3), onde é possível encontrar concentração de matéria orgânica.  

A permanência dessa forma no canal permite o desenvolvimento de cobertura 
vegetal, que aumenta a rugosidade da superfície em relação ao fluxo durante as cheias, 
fazendo com que a barra adquira maior estabilidade. A redução da velocidade de fluxo 
permite a sedimentação de material fino (areia muito fina, silte e argila) por decantação e a 
barra pode, em alguns casos, evoluir para ilha. 

As barras centrais do Rio Paraná apresentam formação a partir de uma macroforma 
de leito, podendo medir até 13m de altura com relação ao fundo do canal (Stevaux, 1994). 
Essa macroforma de leito ocorre durante as cheias extraordinárias, onde resulta uma 
superposição de formas de leito menores e que se mantêm expostas ao nível médio de 
água. Conforme o regime hidrológico dos anos seguintes essa formação pode se manter 
ou ser totalmente erodida. 

 

 
Figura 3 - Superfície da barra lateral da Ilha Santa Rosa. 

 

Quando a barra central está estabilizada não ocorrendo uma possível erosão total 
após uma cheia ela pode ser chamada de ilha. Essa ilha acaba dividindo o fluxo na porção 
em que está situada deslocando-o lateralmente, fazendo com que se crie uma zona de 
baixa velocidade paralelamente ou diagonalmente à própria ilha (Stevaux, 1994; Santos, 
2010). Essa zona paralela de baixa velocidade proporciona uma área com deposição 
intensa de carga sedimentar, originando uma barra lateral a ilha (Figura 4). 
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Figura 4 - Barra central à Ilha Santa Rosa. 

 

A erosão nas barras laterais geralmente ocorre em um curto período, por isso os 
processos deposicionais são de suma importância e propiciam o seu rápido 
desenvolvimento (Santos et al., 1992). Quando a barra apresenta condições estáveis, forma 
um canal raso entre as mesmas. O fluxo nesse corpo d’água é lento e a taxa deposicional 
alta, isso faz com que ocorra um fechamento a montante da barra, mas a jusante aberto, 
essa anexação da barra lateral com a ilha forma um corpo d’água conhecido como ressaco 
(Figura 5). 

 
 

 
Figura 5 - Área de ressaco, onde a montante a barra lateral foi anexada à ilha, e a jusante da barra 

continua aberto, gerando um ambiente de fluxo lento. 
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A granulometria dos materiais encontrados no ressaco da margem direita (MD) da 

ilha Santa Rosa apresentaram variações em suas frações. No início do ressaco a 
porcentagem de areia fina se destaca com maior quantidade quando comparada as outras 
frações, tal fração corresponde a 63,9%, enquanto que areia muito grossa é destacada por 
ser a fração menos expressiva com 0,018% (Figura 6). O setor intermediário e o fim desse 
corpo d’água são representados como P2-MD e P3-MD, e exibem predominância da fração 
areia fina e a areia muito grossa é caracterizada com porcentagens mais baixas, assim 
como o P1-MD.Com relação a barra lateral da margem direita, a fração areia fina foi 
caracterizada sendo a mais expressiva referente as outras frações, tanto no inicio (P4-MD), 
intermedio (P5-MD) e fim da barra (P6-MD). Sua porcentagem mais alta é de 92,11% 
(Figura 6) e esta disposta no setor intermédiario da barra (P5-MD).  

 

 
Figura 6 - Dados granulométricos do ressaco e da barra lateral da margem direta da ilha 

 

Os sedimentos da barra lateral da margem esquerda da ilha Santa Rosa exibem 
caracteríticas granulometricas com predominio de areia média. Essa fração granulométrica 
apresenta porcentagens elevadas nos três setores de coleta, inicio, intermedio e fim da 
barra (Figura 7), destacando seu valor mais alto de 70,86% no setor intermédiario (P2-ME). 
Vale destacar que a areia muito grossa é individualizada sendo a fração com menor 
porcentagem, tanto no P1-ME, P2-ME e no P3-ME. 

As porcentagens granulometricas do ressaco da margem esquerda tem variação no 
predominio de uma só fração. No ínicio do ressaco a fração granulometrica de maior 
destaque é a areia fina com 63,67%, no setor intermédiario do ressaco a areia média é 
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individualizada por ser a mais expressiva com 63,84%, já no setor final do ressaco, a fração 
areia fina volta apresentar um valor maior quando comparada as outras frações com 
55,75% (Figura 7). Já a fração areia muito grossa segue um padrão, e se repete nos três 
pontos de coleta como sendo a fração granulometrica com menor porcentagem 
apresentada. 

 

 
 

Figura 7 - Dados granulometricos da barra e do ressaco da margem esquerda da ilha. 
 

A maior parte das ilhas centrais do alto Rio Paraná se tornaram uma espécie de 
obstáculo natural ao fluxo, e por conta disso acabam criando uma área de baixa velocidade 
de fluxo, fazendo com que ocorra depósito dos sedimentos que estavam em suspensão, a 
partir dai formam-se as barras laterais nas margens das ilhas centrais. As barras laterais 
são constituídas de materiais um pouco mais grosseiros, como a areia fina a areia grossa, 
entre outros. Nos pontos de coletas das barras laterais da ilha Santa Rosa as frações que 
foram encontradas em maior porcentagem foi a de areia fina e areia média, essas frações 
são encontradas nas barras por conta da diminuição da velocidade em torno das ilhas. 

As duas barras estudadas são consideradas barras estáveis, com baixa atividade 
erosiva, uma deposição muito ativa, e com presença de vegetação rasteira. Com isso as 
probabilidades delas serem lavadas e totalmente erodidas por uma cheia de grande 
magnitude é pequena com relação a uma barra sem essas características citadas. 

A granulometria encontrada no ressaco tanto da margem direita quanto no da 
margem esquerda é de areia fina, com exceção do P5 da margem esquerda que foi 
encontrada predominio de areia média. A área do ressaco normalmente é encontrada 
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frações granulométricas pequenas, por ser um ambiente de baixa energia, o que facilita a 
decantação de argila, e grande quantidade de matéria orgânica.  

Os ressacos estudados nas duas margens da Ilha Santa Rosa, são ressacos 
considerados novos, a montante a barra esta anexada a ilha, e a jusante a entrada do fluxo 
ainda é grande o que justifica a presença de materiais mais grosseiros. Em ressacos mais 
antigos a jusante da barra esta mais próxima à ilha, deixando uma entrada pequena para o 
fluxo, possibilitando encontrar material mais fino como argila e até mesmo lama.  

Pode se dizer que esse tipo de ambiente pode ser considerado um ambiente Lótico-
lêntico, já que esse ambiente tem comportamentos diferentes em certas épocas do ano por 
conta da vazão do rio, em períodos de cota baixa ou na etapa final do ressaco quando ele 
esta se anexando totalmente a ilha, tanto a montante quanto a jusante, em fase de transição 
ressaco-lago, seus parâmetros limnológicos são alterados.  

 
4. CONCLUSÕES 

Com o estudo realizado no Alto Rio Paraná pode-se afirmar que o processo de 
anexação das barras laterais nesse trecho é um elemento importante da dinâmica fluvial, e 
por conta disso podemos nos certificar de que as ilhas de barra central podem possuir 
características alongadas devido a esse processo, já que é através das anexações que as 
ilhas vão crescendo lateralmente e longitudinalmente, e se tornando alongadas.  

Esse tipo de ambiente resulta uma topografia diferente para as ilhas, sendo que 
essas barras que foram anexadas às ilhas, deixam cicatrizes orientadas paralelamente ao 
alongamento das ilhas dando uma configuração topográfica ondulada, de cava e crista, 
onde a cava são antigos ressacos e a crista antigas barras. Além disso, esse ambiente 
exerce um papel importante para o desenvolvimento de flora e fauna aquática de ambientes 
lênticos, em sua fase de transição ressaco-lago. 
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